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• Pirmais gadījums – 1987

• Epidēmijas dzinējspēks -

PKIN

• Kopš 2008. –

heteroseksuāla

transmisija

• Jaunās diagnoses –

augstākais skaits Eiropā

(18,5 / 100 000; 2,4 reizes

augstāks kā vidējais

rādītājs, ECDC)

• 1/3 gadījumu nav

diagnosticēti (HERMETIC)

• > ½ vēlas diagnozes



Metodes
• Veicināt HIV testu veikšanu ārpus ārstniecības iestādēm un stacionārajiem

kaitējuma mazināšanas punktiem – mutes dobuma sekrēta eksprestesti 
(OraQuick®) lietoti pirmo reizi (vs kapilāro asiņu eksprestests (CHIL®))

• Sept 2017 - Feb 2018:

310 personas, kuras injicē narkotikas (PKIN), mobile vienība + stacionārais
punkts,

205 vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), “ielu” darbs
naktsklubos + stacionārais punkts

• Reference OraQuick® pareizības un snieguma rādītājiem - HIV pozitīvs
serostatuss (vai nu pozitīvs asiņu eksprestests vai pašas personas ziņotais
statuss)

• Pieņemamība - miksētās methodes (kvantitatīvā aptauja (n=515) + 3 
fokusgrupas un 7 padziļinātās intervijas)

• Hī kvadrāta tests, Fišera precīzais tests – kvantitatīvajiem datiem; tematiskā
analīze – kvalitatīvajiem datiem



OraQuick® pareizības un snieguma rādītāji

• Pareizība = gana augsta
• Nav statistiski ticamu atšķirību starp PKIN un VDV
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• VDV par mutes dobuma sekrēta testu iepriekš bija zinājuši
biežāk kā PKIN (p<0,001)
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Respondentu īpatsvars, kuri: 
← tic testa rezultātam,
→ Ieteiktu testu radiniekiem un draugiem

• Mutes dobuma sekrēta tests VDV pieņemāks kā PKIN
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• Kvalitatīvā pētījuma rezultāti rāda, ka neuzticēšanās siekalu 
testiem rodas tādēļ, ka valda skepse pret jaunām metodēm kā 
tādām. Un tādēļ, ka valda mulsums saistībā ar to, ka HIV nevar 
tikt pārnests ar siekalām.

«..Un siekalu testi, drusku viņiem nav
skaidrojuma, kāpēc mēs varam paņemt
siekalu testu un viņš būs pozitīvs, negatīvs…
viņi ļoti labi zina, ka ar asinīm var inficēties…»
(2FG_prof_5)

«Jauna lieta… es atceros, ka mēs sākām strādāt ar busu,
tiem parastiem testiem, tiem, pie kuriem pieraduši, arī
sākumā: Vai var viņiem ticēt? Kāds ir procents
uzticamība?... Nu jā. Mēs esam tā iekārtoti. Ne visi ir gatavi
pieņemt». (FG_prof_7)



Galvenie secinājumi

• Mutes dobuma sekrēta testa pareizība Latvijā ir

augsta.

• Mutes dobuma sekrēta testu pieņemamība

augstāka VDV populācijā kā PKIN vidū.

• Jāveic mērķa grupu izglītošana, lai kliedētu mītus un 

kļūdainus pieņēmumus. 



Aktivitātes citās 
valstīs

FRANCIJA



4. Field Procedures at each site

Advertising campaign 
and contacts with local 

key informants

Mobile van with a tent 
at the bottom of the  
the buildings offering 
HIV testing and health 

information. 

HIV testing is offered :
- to all  groups at the van
- to the targeted migrant 

populations for home-
based testing.

All field workers were trained → Workshops held in October 2016:
to present the objectives of the intervention,
to share fears and concerns,
to appropriate the tools,
to help adopt a good position towards migrant populations during the intervention.

1st step: 
Visibility

2nd step: 
Mobile van testing

3rd step: 
Mobile van and 

door-to-door testing

Octobre 2016 Novembre 2016 Decembre 2016 -February 2017



Sevran city, Beaudottes district

Bagnolet city, Capsulerie district

Saint-Denis city, Franc-Moisins district

Selected sites of intervention in the Seine-Saint-Denis Department in France.





2. Door-to-door HIV testing cascade



Aktivitātes citās 
valstīs

BEĻĢIJA













Noslēgums





Paldies!

Anda Ķīvīte, 
• anda.kivite@rsu.lv, 
• anda.kivite@gmail.com, 
• www.rsu.lv
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